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Olejowanie

Podstawowym i zarazem
najważniejszym krokiem w
pielęgnacji włosów są oleje.

Regularne stosowanie ich
pozwoli nam cieszyć się
pięknymi i błyszczącymi
włosami. Stają się one
mocniejsze, wygładzone i
bardziej odporne na
zniszczenia. Odpowiednia,

kompleksowa pielęgnacja
pozwoli na długotrwałe
utrzymanie nawilżenia naszych
włosów i sprawi, że staną się
one miękkie i delikatne.



Porowatość włosów

WYSOKOPOROWATE ŚREDNIOPOROWATE NISKOPOROWATE

Jednym z kryteriów podziału włosów jest ich porowatość. Kierując się nią można wyróżnić włosy:

Charakteryzują się mocno rozchyloną
łuską, przez co w dotyku wydają się
być szorstkie, puszą się, elektryzują i

są podatne na uszkodzenia.
Najczęściej są to włosy kręcone,
potrzebujące silnego nawilżenia. 

W przypadku niskiej porowatości łuski
ściśle do siebie przylegają, włosy

tworzą gładką, lśniącą taflę. W dotyku
są bardzo miękkie, lecz trudne w
stylizacji. Włosy niskoporowate to

najczęściej włosy proste.

To najczęściej występująca
porowatość, łącząca cechy włosów

wysokoporowatych i niskoporowatych.
Zazwyczaj są to włosy falowane, dość
łatwe w stylizacji, gładkie, ale nie tak
śliskie i lejące jak niskoporowate. 



Oleje a porowatość

WYSOKOPOROWATE ŚREDNIOPOROWATE NISKOPOROWATE

olej z wiesiołka
olej sojowy

olej z ogórecznika
olej lniany

olej sezamowy
olej z kiełków pszenicy

olej konopny

olej awokado
olej z pestek moreli

olej jojoba
olej makadamia

olej z orzechów laskowych
olej rycynowy
olej arganowy

olej kokosowy
olej palmowy
masło shea

masło kakaowe

Tworząc kosmetyki do włosów warto jest kierować się porowatością włosów. Oleje składają się z kwasów
tłuszczowych nasyconych i nienasyconych. Te z przewagą kwasów nienasyconych zbudowane są z większych
cząsteczek i są skierowane do włosów wysokoporowatych - wypełniają rozchylone łuski i wygładzają włosy.

Natomiast oleje z przewagą kwasów nasyconych posiadają mniejsze cząsteczki, które są w stanie wnikać przez
domknięte łuski.



Oleje

OLVEA oferuje szeroką gamę olejów roślinnych i ekstraktów
olejowych zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i
organicznych. Dostępne w jakości pierwotnej lub
rafinowanej, a także oleje dezodoryzowane do użytku
kosmetycznego. Poniżej przedstawiamy przykładowe oleje
przeznaczone do pielęgnacji włosów.

MASŁO SHEA

OLEJ ARGANOWY

OLEJ JOJOBA

OLEJ AWOKADO

Poprawia kondycję włosów -  nawilża je,
rewitalizuje i naprawia. Idealnie sprawdzi

się do włosów kręconych i szorstkich
nadając im naturalny blask. Dodatkowo
wygładza je i zapobiega rozdwajaniu się

końców. 

Doskonale nadaje się nie tylko do
pielęgnacji włosów. Jest składnikiem
odżywek i masek - wyraźnie poprawia

kondycję włosów poprzez wzmocnienie ich
struktury. Jest wskazany dla suchych,

zniszczonych zabiegami fryzjerskimi włosów.

Sprawdza się przy chorobach skórnych
głowy, jest skuteczny w leczeniu łupieżu i
wypadaniu włosów. Stymuluje wzrost

włosów, zmiękcza je i odżywia, a także
pielęgnuje oraz chroni przed działaniem

bakterii.

Chroni przed szkodliwymi czynnikami
zewnętrznymi, mocno odżywia i nawilża

włosy. Poprawia kondycję włosów, wygładza
je i nadaje blask. Stosowane na skórę głowy

wzmacnia cebulki włosów. Szczególnie
przeznaczone do włosów suchych.



Olivatis 15
INCI: OLIVE OIL GLYCERETH-8 ESTERS

Olivatis 15 to wodnorozpuszczalna oliwa z oliwek.
Powstaje w procesie transestryfikacji bez
bezpośredniej kondensacji z tlenkiem etylenu, co
sprawia, że oleje roślinne łatwo dyspergują w układach
wodnych, utrzymując skład kwasów tłuszczowych i
niezmydlaną frakcję oleju.

ZASTOSOWANIE: szampony, 
odżywki bez spłukiwania, maski, 
balsamy do włosów i skóry głowy

Jest klarowną, jasnożółtą, bezwonną, lepką cieczą i
doskonałym emolientem do formulacji na bazie
wody. Nie ma wpływu na pienienie i lepkość
produktu. Nie pozostawia uczucia lepkości.



Kwas hialuronowy HA Plus

Hyrinse®

Kwas hialuronowy powstaje w procesie
fermentacji paciorkowca. Jest znany głównie
ze swojego działania w kwestii pielęgnacji
skóry, jednak coraz częściej stosowany jest w
przypadku włosów ze względu na swoje silne
działanie nawilżające. 

To kationowy kwas hialuronowy, który jest nowym produktem
opracowanym na bazie kwasu hialuronowego. Wyróżnia się

silnymi właściwościami nawilżającymi, wykazuje dobrą
adsorpcję i powinowactwo wobec włosów. Adsorbowany na

ich powierzchni zatrzymuje nawilżenie zapobiegając
przesuszaniu, a dodatkowo jest trudno zmywalny wodą.

Znajduje zastosowanie w produktach do pielęgnacji włosów
i kosmetykach myjących.

To produkt specjalnie zaprojektowany do włosów. Jest
bogaty w składniki nawilżające - wysokocząsteczkowy

hialuronian sodu, HA Plus i oligo hialuronian sodu. Połączenie
trzech rodzajów hialuronianów sodu zapewnia

trójwymiarowe nawilżanie,odświeżając skórę głowy bez
uczucia obciążenia. Pełni funkcję filmu ochronnego skóry
głowy, odżywia skalp, ujędrnia włosy, zwiększa ich połysk i

ułatwia rozczesywanie.

TM



Aloes

Aloes sprawdzi się zarówno w pielęgnacji włosów, jak i skóry głowy.
Świetnie sprawdzi się w szamponach i odżywkach jako humektant - silnie
nawilża włosy i zatrzymuje w nich wodę, a dzięki niskiemu pH wygładza
łuski włosów, nabłyszcza je i ułatwia ich rozczesywanie. 

W naszej ofercie znajduje się aloes w formie roztworu 
oraz proszku.

Aloes bogaty jest w witaminy, aminokwasy, enzymy, polisacharydy,
minerały i kwasy tłuszczowe, które działają nawilżająco, regenerująco,
odżywiająco oraz łagodząco na skórę głowy. Aloes może również
działać przeciwświądowo i zmiękczająco na skórę. 



Hydrolaty i ekstrakty 

Hydrolaty i ekstrakty roślinne świetnie sprawdzą się w pielęgnacji 
włosów i skóry głowy zarówno samodzielnie, jak i jako składnik aktywny 
w kosmetykach. Oprócz działania nawilżającego i odżywczego, 

w zależności od rośliny z jakiej są pozyskiwane, mogą działać łagodząco
- lawenda, rozjaśniająco i nabłyszczająco - rumianek, pobudzając
wzrost - imbir, przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie - szałwia, czy
regulująco - oczar oraz wiele innych.

W naszej ofercie znajdują się trzy rodzaje wyciągów roślinnych, poniżej kilka wybranych z nich:

EKSTRAKTY 

GLICERYNOWE
EKSTRAKTY 

WODNO-GLIKOLOWE
WODY 

KWIATOWE
nagietek
rumianek
imbir

kozieradka
lawendowa

mięta

brzoza
łopian
kawa

zielona herbata
nasiona owsa

szałwia

oczar wirginijski
tymianek
rozmaryn
melisa
lipa

żeń-szeń



SpecKare®HWP Hydrolized Wheat Protein 

SpecKare®HOP Hydrolized Oat Protein 
 (Powder) 

SpecKare®HOL Hydrolized Oat Protein 
 (Liquid) 

SpecKare®HRP Hydrolized Rice Protein 

Hydrolizowane proteiny roślinne
Proteiny roślinne posiadają zdolność wbudowywania się w strukturę włosa, dzięki czemu silnie je odżywiają i
wygładzają, dają uczucie miękkości. Należą do substancji błonotwórczych i posiadają zdolność zatrzymywania
wody, co chroni włosy przed przesuszeniem. W ofercie posiadamy hydrolizowane proteiny roślinne pochodzące
z pszenicy, owsa oraz ryżu. 

ZASTOSOWANIE: szampony, odżywki, maski,
zwłaszcza do włosów suchych



Peptydy

SpecPed®MP17P
Myristoyl Pentapeptide-17

SpecPed®BT1P
Biotinoyl Tripeptide-1

SpecPed®GCu21P
SpecPed®GCu11P
Copper Tripeptide-1

Myristoyl Pentapeptide-17 to peptyd
złożony z pięciu aminokwasów

połączonych z rozpuszczalnym w
oleju kwasem mirystynowym dla

lepszej biodostępności. 

Biotinoyl Tripeptide-1 to tripeptyd,
łączący witaminę H (biotynę) i

matrikinę. Matrikiny przyspieszają
produkcję białek naprawiających

włosy.

Copper Tripeptide-1 to tripeptyd o
wysokim powinowactwie do jonów
miedzi - kompleks (GHK Cu). Peptyd

ten został opisany jako czynnik wzrostu
dla  wielu zróżnicowanych komórek.

Powoduje zwiększenie produkcji
keratyny

Skutecznie stymuluje produkcję 
keratyny

Widocznie wpływa na długość 
rzęs

Zapobiega wypadaniu włosów

Skutecznie stymuluje wzrost włosów

Przywraca objętość i połysk,
zagęszcza i wzmacnia włosy

Regeneracja skóry głowy

Leczenie i odbudowa skóry głowy

Transport ważnych pierwiastków -
Cu i Mg



Kopexil, Kopyrol & Kopdil Aqua
- SUROWCE STYMULUJĄCE WZROST WŁOSÓW

Kopexil, Kopyrol & Kopdil Aqua to produkty na bazie wody
zawierające wielofunkcyjny składnik, który jest silnym
przeciwutleniaczem, zapobiegającym produkcji wolnych
rodników. 

Utlenianie prowadzi do wytwarzania wolnych rodników, 

a to one są odpowiedzialne za wypadanie i siwienie 

włosów.

wzmocnienie włosów

pogrubienie włosów

zatrzymywanie wypadania

przyspieszenie wzrostu włosów

wzmocnienie zakotwiczenia włosów



Biofermenty

Fermentacja jest procesem

metabolicznym, wywołującym zmiany

chemiczne w substratach organicznych,

które są rozkładane na cząsteczki

wskutek działania enzymów.

Mikroorganizmy podczas

 fermentacji prowadzą do

powstawiania nowych produktów

bogatych w witaminy, peptydy,

korzystne enzymy oraz probiotyki.

KOPKAROTOL - sfermentowany wodny filtrat 
z korzenia marchewki (Bacilli). Jest silnym
przeciwutleniaczem, naprawia uszkodzone 
tkanki, chroni przed szkodliwym działaniem
spowodowanym promieniowaniem słonecznym. 

KOPRADITOL - sfermentowany wodny 
filtrat z korzenia rzodkiewki (Lactobacillus casei). 
Bogaty w witaminę A i C, wzmacnia mieszki 
włosowe i nadaje połysk włosom, 
nawilża skórę i włosy.

KOPSOYATOL - podwójna fermentacja 
z drożdżami i bakteriami tworzy filtrat o działaniu
przeciwutleniającym. Jest źródłem witaminy E i B,
flawonów i minerałów. Nawilża włosy, wzmacnia je i
poprawia ich teksturę.

ZASTOSOWANIE: szampony,

odżywki, maski, produkty

pobudzające porost wlosów



Glinki

GLINKA  ZIELONA GLINKA  BIAŁA

Glinka zielona ma najsilniejsze działanie
spośród wszystkich dostępnych glinek. Nie

każdy wie, że sprawdza się świetnie w
pielęgnacji włosów, a dokładniej skóry głowy.

Posiada silne właściwości oczyszczające i
regulujące wydzielanie sebum, przez co

zapobiega przetłuszczaniu się włosów. Ma
działanie dezynfekujące oraz gojące,

poprawia krążenie, zmniejsza 
podrażnienia, łagodzi i tonizuje 

oraz wyrównuje pH skóry.

Glinka biała składa się z glinki montmorylinitowej,
która charakteryzuje się najwyższą wymianą
kationów w porównaniu do glinki illitowej i kaolinu.
Świetnie sprawdza się w pielęgnacji włosów ze
względu na działanie oczyszczające. Działa
również ściągająco, gojąco i 
zabliźniająco. Silnie odżywia 
skórę, wygładza ją i usuwa 
martwy naskórek. 
Dodatkowo absorbuje 
nadmiar sebum. 

ZASTOSOWANIE: szampony
oczyszczające, przeciwłupieżowe, w

kostce, odżywki, peelingi do skóry głowy

INCI :  I l l i te ,  Kaol in ,  Montmori l lonite INCI :  Montmori l lonite



Alginian jest naturalnym polisacharydem,

biopolimerem otrzymywanym z alg brunatnych.

Powstaje z kwasu alginowego, który jest
liniowym kopolimerem składającym się z
blokowo ułożonych jednostek kwasu 

D-mannurowego i L-guluronowego. Alginian
najczęściej występuje w postaci soli sodowej

kwasu alginowego. 

 

Alginian wykazuje działanie okluzyjne,

pozostawia film ochronny, który zabezpiecza
przed nadmierną utratą wody. 

 

ZASTOSOWANIE: odżywki, maski i 
produkty do stylizacji włosów, 

kosmetyki myjące - szampony do włosów.

Alginian



SpecKare®TRHL(02)

Trehaloza jest jednym z naturalnym cukrów, obecnych w wielu roślinach
pustynnych, to cukier składający się z dwóch cząsteczek glukozy. 

Trehaloza posiada silne zdolności retencji wody, co chętnie
wykorzystywane jest w przemyśle kosmetycznym. 

Jako naturalny nawilżacz o niskiej masie cząsteczkowej jest łatwo
absorbowany przez skórę i włosy chroniąc przed uszkodzeniami,
przesuszeniem i czynnikami zewnętrznymi - np. zimnem. 

ZASTOSOWANIE: szampony, odżywki i
maski do włosów suchych i zniszczonych



SpecNP   PLS

Polilizyna (INCI: Polyepsilon-lysine) jest homopolimerem L-lizyny, jednego z
niezbędnych aminokwasów dla człowieka. Jest naturalną substancją 
pochodzącą z metabolizmu drobnoustrojów.

W kosmetykach może pełnić dwie role - konserwantu oraz substancji
kondycjonującej. Polilizyna może hamować wzrost mikroorganizmów, jest 
skuteczna przeciwko drożdżom, grzybom i bakteriom.

Jako aminokwas może działać jako środek kondycjonujący i ożywiający włosy. W
patencie złożonym przez L’Oréal, polilizyna jest uważana za substancję
„poprawiającą stan powierzchni włókien keratynowych”, z których zbudowane są
włosy i paznokcie.

TM



Enzymy

Enzymy świetnie sprawdzają się jako peelingi do skóry głowy, a także w szamponach o delikatnym

działaniu złuszczającym. Mechanizm działania jest prosty - po kontakcie ze skórą rozpuszczają

martwy naskórek, a dokładniej zawartą w nim keratynę. W porównaniu do tradycyjnych peelingów

enzymy są łagodniejsze i nie powodują podrażnień mechanicznych.

BROMELAINA FICYNA PAPAINA



Kwasy

Silniejszą w działaniu alternatywą dla enzymów są kwasy. Mechanizm
działania peelingów kwasowych polega na rozluźnianiu połączeń
pomiędzy komórkami skóry, dzięki czemu dochodzi do złuszczania się
jej zewnętrznych warstw. Najczęściej stosowane są kwasy AHA oraz
BHA, które są pomocne w rozpuszczaniu nadmiaru nagromadzonego
łoju w porach. 

Warto zwrócić uwagę na SpecKareTM BSA - salicylan betainy, który łączy
zalety kwasu salicylowego z wyjątkowymi i delikatnymi właściwościami
naprawczymi trimetyloglicyny.

KWAS GLIKOLOWY

KWAS LAKTOBIONOWY

KWAS MIGDAŁOWY

KWAS SALICYLOWY

SALICYLAN BETAINY



SpecKare   POTM

Piroktonian olaminy jest skutecznym, praktycznie

nietoksycznym aktywnym składnikiem przeciwłupieżowym

oraz przeciwświądowym, który doskonale sprawdzi się

przy produkcji szamponów przeciwłupieżowych oraz

innych produktów przeciwłupieżowych do włosów takich

jak toniki i kremy do spłukiwania. Charakteryzuje się

szerokim spektrum działania antybakteryjnego i

przeciwgrzybiczego.

ZASTOSOWANIE:

Środek przeciwłupieżowy i przeciwświądowy

Konserwant 

Substancja zagęszcząjaca

Surowiec usuwający nieprzyjemne zapachy



SpecPure® BTS Saponins

SpecPure® BTS Saponins to naturalny niejonowy środek
powierzchniowo czynny, w skład którego wchodzą
związki glikozydowe pozyskiwane przez fizyczną
ekstrakcję nasion Camellia Sinensis, których aktywnym
składnikiem jest Saponina. Jest ekologiczną alternatywą
dla tradycyjnych środków powierzchniowo czynnych. 

Camellia sinensis to gatunek wiecznie zielonego krzewu,
którego liście i pąki są wykorzystywane do produkcji
herbaty.

W 100% surowiec naturalny i organiczny

Świetne właściwości pianotwórcze

Właściwości odkażające i przeciwgrzybicze

Znakomity środek przeciwłojotokowy

Szerokie zastosowanie i kompatybilność



SUROWCE KOSMETYCZNE
D O  W Ł O S Ó W


